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Poskytnutí informací podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

MČ Praha 5, Úřad MČ Praha 5, jako povinný subjekt podle § 14 odstavec 5 písm. d) zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „InfZ“) obdržel dne 16. 12. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou eviduje 

pod č. j. MC05X01W36HF, ve znění: 

 

1. Jaké číslo správní orgán Městské části Praha 5 přidělil veřejnoprávní smlouvě o přenesení 

působnosti správního orgánu pro doručování dle § 19 odst. 3 správního řádu , která byla 

schválena radou městské části Praha 5 v mezích její působnosti jí svěřené pod číslem usnesení 

RMČ 7/216/2022 dne 21.2.2022 , znění a číslo smlouvy České pošty s. p. je zveřejněno, číslo 

smlouvy České pošty s.p. je evidováno pod 2021/02845. 

Předmětem smlouvy je , jak uvádí již její název přenesení působnosti správního orgánu Městské 

části Praha 5 pro doručování ve smyslu Správního řádu (z. č. 500/2004 Sb.). 

 

2. Na základě informace stavebního odboru o existenci způsobu doručování správních 

rozhodnutí dle vnitřního organizačního předpisu současně dává dotaz, která ustanovení 

organizačního předpisu Městské části Praha 5 nařizují vyloučení konkrétních zákonných 

ustanovení § 19 odst. 2 a 3 pro doručování správních rozhodnutí vydaných správním orgánem 
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– odborem Stavební úřad Úřadu Městské části Praha 5 prostřednictvím služby České pošty s.p. 

ve shodě s předmětnou výše určenou veřejnoprávní smlouvou. 

Pokud takový předpis totiž existuje, tak porušuje zákon právě v části, která vylučuje 

elektronické doručování písemností odboru stavebního úřadu Městské části Praha 5 

prostřednictvím služby ČESKÉ POŠTY S. P., která má DLE SHORA URČENÉ 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o přenesení působnosti při doručování dle § 19 odst. 3 

správního řádu zřízenou pro účely doručování pro správní orgán další datovou schránku. 

       

V souladu s příslušnými ustanoveními InfZ poskytujeme následující informace:  

 

Ad 1) Číslo smlouvy evidované Odborem KMČ ÚMČ Praha 5 je 0002/0/KMČHS/22. 

 

Ad 2) Problematiku doručování písemností Úřadu městské části Praha 5 upravuje Spisový Řád 

Úřadu městské části Praha 5. Tento předpis upravuje možnost přijímání dokumentů 

doručovaných osobně, což je postup využívaný správními orgány v rámci úřadu městské části 

v případě, kdy jinak preferované doručení prostřednictvím datových schránek není možné, 

konkrétně s ohledem na skutečnost, že městská část Praha 5 má zřízenu pouze jedinou datovou 

schránku. Zmíněný vnitřní předpis tedy ustanovení § 19 odst. 2 a 3 nevylučuje, 

 ale upravuje způsob doručování, resp. přijímání písemností, který je správními orgány užíván 

v případě, kdy doručení datovou schránkou není možné. 

 

Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem umožňující 

dálkový přístup na webových stránkách MČ Praha 5:  

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-

podle-zakona-c-106-1999-sb/ 
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Mgr. Zdeňka Janků 
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